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Vrijdag 30 november:
Woensdag 5 december:
Maandag 10 december:

Sluitingsdatum vragenlijst ouders Veiligheid
Sinterklaas op school
Versieravond kerst ( vanaf 19.00 uur)

www.debaronesdalfsen.nl
Van de directeur, Antoinette Holterman
Vandaag heb ik met groep 1-2a naar het Sinterklaasjournaal gekeken….wat vonden ze het
r:
spannend!
Tjonge , jonge het is wel wat he….het leesplankje van Dieuwertje Blok is gestolen en Jeroen
is op zoek naar de dief. Hij heeft heel veel Pietenplaatjes op straat gevonden en het spoor
stopt bij de boekwinkel en die is dicht….
Ach en dan de nieuwe Pieten, zij hebben de kamer van Sinterklaas alvast versierd voor zijn
verjaardag, het ziet er prachtig uit maar het is niet echt versierd voor een verjaardag…
Woensdag komt Sinterklaas bij ons op school, we hebben er zin in! We starten de
morgen met onze Polhaartraditie om te slingeren op het schoolplein en zo met de hele
school op hem te wachten. ( verderop in deze nieuwsbrief leest u hier meer over).
Als laatste wil ik u erop wijzen om in het kader van de privacywet zorgvuldig om te gaan met het maken en
delen van foto’s op het schoolplein. Vanuit school zullen er ook foto’s gemaakt worden.
Fijn Sinterklaasfeest!

Medicijnverstrekking
Regelmatig bezoeken nieuwe leerlingen onze school en daarom willen wij u nogmaals wijzen op het
volgende:
Binnen onze stichting is er opnieuw gekeken- in samenspraak met een jurist- naar ons gezamenlijk protocol
medisch handelen. De conclusie die daaruit getrokken dient te worden, is dat leerkrachten/ onderwijzend
personeel te allen tijde behoed moeten worden om medische handelingen te verrichten. Zij zijn immers niet
medisch onderlegd, maar worden in (gerechtelijke) procedures wel verantwoordelijk gehouden en
hoofdelijk aansprakelijk gesteld.
Op stichtingsniveau is daarom besloten dat het team geen medische handelingen, in de zin van incidenteel
of structureel gedoceerd kuurtjes of pilletjes, geven op verzoek van ouders. Ook kunnen we geen
paracetamol geven aan uw kind, met of zonder toestemming van u. De handeling moet het kind of
ouders/verzorgers zelf doen.
Medewerkers zijn niet BIG-geregistreerd, d.w.z. dat zij wettelijk, geen medische handelingen mogen
uitvoeren. We willen verwijtbaar gedrag/ nalatigheid hiermee uitsluiten. Uiteraard mogen en moeten we
wel eerste hulpverlenen, in de vorm van een pleister plakken, een verbandje leggen of bij een ernstige acute
vorm van medische noodzaak volgens onze burgerplicht handelen, de huisarts inschakelen of desgewenst
112 bellen. Uiteraard nemen we dan ook onmiddellijk contact met u als ouders op. Het volledige protocol is
te vinden op onze website en op www.catent.nl. De school handelt conform dit protocol.
Wij gaan ervan uit dat u begrip heeft voor deze ontwikkeling en nadenkt over een mogelijke oplossing in van
geval van medicatie toediening van uw kind onder schooltijd.

Polhaar+
Voor de herfstvakantie hebben de ouders van de leerlingen op Polhaar+ per mail de vraag gehad hoe hun
kinderen, en de ouders zelf, de huisvesting op Polhaar+ ervaren. Dank jullie wel voor jullie reacties!
Als eerste is het fantastisch om te horen dat de leerlingen het naar hun zin hebben! De ruime, frisse, lichte
lokalen worden genoemd en zo ook de positieve bijdrage van de leerkrachten. Een aantal ouders geven aan
dat het fijn is dat Antoinette Holterman op woensdagmorgen zichtbaar aanwezig is en op vrijdagmiddag de
verbinding met de hoofdlocatie wordt gezocht. Ook de korte afstand tussen beide locaties wordt benoemd.
Kortom, het onderwijs staat op beide locaties.
Aandachtspunten zijn er ook: een enkele ouder mist de verbinding met de leerkrachten, de huidige
schooltijden leveren soms problemen op en ook wordt er duidelijkheid gevraagd voor de toekomst.
We kunnen u aangeven dat het huisvestingsbeleid op dit moment een concretere invulling krijgt en we de
komende tijd zullen gebruiken om kritisch naar de schooltijden te kijken.
Wat betreft de verbinding merken we dat de ouders nog wat zoekende zijn, komt u gerust het schoolplein
op om uw kind weg te brengen of op te wachten. Ook is het altijd mogelijk om het werk van onze leerlingen
te komen bekijken. Op dit moment zijn de school en klassen in Sinterklaassfeer. Voel u welkom om binnen te
komen. Wij staan er voor open en deur ook!

Sinterklaas

Het is bijna zover: op woensdag 5 december vieren we de verjaardag van Sinterklaas op de Polhaar. Alle
kinderen worden rond 8.15 uur op de Polhaar verwacht buiten op het grote plein, dus ook de kinderen van
de Polhaar+ komen op het plein van de Polhaar. De groepen 5 en 6 blijven hier de hele dag.
Voordat het zover is, wordt er nog veel geknutseld en gezongen. De kinderen van groep 1 t/m 5 zijn druk
met oefenen voor hun presentatie aan Sinterklaas en de pieten.
Van de hulppieten uit de groepen 6 t/m 8 hebben we al vernomen dat er veel tijd is besteed aan de
cadeautjes, het maken van een prachtige surprise en het schrijven van een gedicht. Ga zo door hulppieten!
Deze surprises mogen woensdag 5 december om 8.15 uur in de klas gezet worden. Groep 6 zet de surprises
in de speelzaal. Daarna kunnen de kinderen mee ‘slingeren’ op het grote schoolplein.
Wij gaan met z’n allen, ouders en kinderen van groep 1 t/m groep 8, slingeren op het grote schoolplein
totdat Sinterklaas arriveert. Slingeren is: Hand in hand lopend over het schoolplein Sinterklaasliedjes zingen.
Na het slingeren gaan de kinderen bij hun juf op het grote plein in het goede vak staan (zie bijlage).
Om Sinterklaas op een veilige manier te onthalen, vragen wij u vriendelijk uw auto niet langs
de van Ittersumstraat te parkeren. Het is prettig als u zo veel mogelijk met de fiets komt. Parkeren kan bij
de Trefkoele plus.
Voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 wordt er voor eten en drinken gezorgd tijdens de ochtendpauze.
Deze dag worden er foto’s gemaakt. Van de groepen 1 en 2 wordt ook een groepsfoto gemaakt met
Sinterklaas.
De kinderen mogen geen speelgoed mee naar school nemen, ook niet de dag na Sinterklaas.
We hopen op een heel gezellige dag met veel glunderende gezichten, originele surprises
en prachtige gedichten!

Voorleeskampioen
Na een halve finale in de groepen 7 &
8 was het afgelopen maandag tijd
voor de finale van de
Voorleeswedstrijd op de Polhaar. Uit
groep 7 deden Sanne Lubbers en Okke
mee en uit groep 8 Roan en Kyra. Wat
een kanjers! Vol enthousiasme lazen
ze hun (goed!) gekozen stukjes voor aan het publiek en de jury (bestaande uit
Semah, Sara, juf Charlotte en juf Emmy). Na een kort, maar lastig, jury beraad maakte Semah bekend dat
Kyra de winnares is van de Voorleeswedstrijd op de Polhaar. Kyra zal op 16 januari in de bibliotheek van
Dalfsen de Polhaar vertegenwoordigen. Zet 'm op topper!

Student
Mijn naam is Mark van Faassen. Ik ben de nieuwe stagiaire in groep 4a. Ik doe de
opleiding pedagogisch medewerker op Landstede MBO. Ik heb het heel erg naar
me zin hier op de Polhaar. Mijn Hobby’s zijn gitaar spelen, voetballen en werken.

Bloembollen planten met Martijn Dekker
Vorige week vrijdag mocht groep 1-2D bloembollen planten.
Lekker hoor, zo in de frisse natuur bezig zijn.
Martijn, de vader van Fabian heeft ons hierbij geholpen; hij had al gaten gegraven in de vorm van letters
Wij hebben gelezen dat er POLHAAR stond, we hebben eerst alle bloembollen over de gaten verdeeld en
daarna zijn we met een schep en hark aan de slag gegaan om de bloembollen weer onder de grond te
stoppen. Nu is het wachten tot het voorjaar, tot de bloembollen uitkomen. Wij zijn benieuwd hoe het eruit
gaat zien.

Kerstmis op de Polhaar- enkele vragen
1.Kerstgroen
Ook dit jaar vragen we de kinderen 'Groen' van huis mee te nemen. Dit met de gedachte dat van
iets kleins samen met meerdere takken van anderen iets 'groots’/ ‘groters’ gemaakt kan worden in
de vorm van kerststukjes/ kransen. Als bijdragen aan de kerstsfeer op de beide locaties van de
Polhaar.
Denk hierbij aan: dennentakken, hulst, skimmia, takken met besjes of andere takken met groene
blaadjes, of sierwaarde. Kortom alles waarmee kerststukjes en kerstkransen gemaakt kunnen
worden.
Het ‘groen’ kan worden ingeleverd op:
Donderdag 6, vrijdag 7 december en maandag 10 december wordt bij de hoofdingang van de
Polhaar voor zowel Polhaar als Polhaar+ groen ingezameld. Tijdens de versieravond worden voor
beide locaties kerstbakjes gemaakt.
2. We zoeken helpende handen


Maandag 10 december: versieravond Voor Polhaar+ en Polhaar vanaf 19:00 uur. Wilt u zich
nog opgeven?
Van harte welkom, we zoeken nog extra mannen en vrouwen die mee willen helpen!
U kunt u aanmelden via: kerst.polhaar@catent.nl



Donderdag 20 december: Kerstviering. Wie kan ‘s middags helpen bij het klaarzetten van de
route en ’s avonds nadien helpen opruimen van de route? Ook hiervoor kunt u zich
aanmelden via kerst.polhaar@catent.nl

3. Waxinelichtjes
Voor de route tijdens de viering, zijn we op zoek naar glazen potjes. Mocht u lege potten hebben
(pindakaas, appelmoes, groente e.d.), wilt u deze dan bewaren en alvast het etiket er vanaf weken?
Meer informatie, m.b.t. het inleveren van de potjes voor de route volgt op een later moment.
NB: deze oproep staat los van de oproep voor glazen potjes van sommige klassen.
4. En mocht u:
-Goudkleurige kerstversiering
-Een kerststal met kerstbeelden
-een kunstkerstboom
al jaren ongebruikt op uw zolder hebben liggen, net weg willen doen en deze aan school willen schenken:
dan nodigen wij u van harte uit een mailtje te sturen naar kerst.polhaar@catent.nl.
Alvast onze dank!
Kerst-commissie team + Oudervereniging

